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สรุปสาระแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 

แนวคดิและลักษณะ
ของแผน 

• ไดรับอิทธิพลจากโลกทัศนของนักเศรษฐศาสตรการพัฒนาซึง่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
ใน ขณะน้ันวา  การพัฒนาคือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

• เปนแผนที่กําหนดวัตถุประสงคเดี่ยว (Single  Objective) คือ เรงรัดอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

• มีการกําหนดแผนจากสวนกลางและหนวยงานวางแผนสวนกลาง (Top Down Planning) 

• เนนกลยุทธการวางแผนดวยการลงทุนในโครงการขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย
เทคนิคการวางแผนดานการวิเคราะหโครงการ (Project Analysis) 

• เนนการสะสมทนุที่เปน Physical Capital Asset 

แนวทางการพฒันา 
เนนเฉพาะดานเศรษฐกิจเปนสาํคัญ โดยเฉพาะการลงทุนใน สิ่งกอสรางข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบของ
ระบบคมนาคมและ ขนสง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟา สาธารณูปการ ฯลฯ 
รัฐทุมเททรัพยากรเขาไปเพื่อการปู พ้ืนฐานใหมีการลงทุนในดานเอกชนเปนหลัก 

กระบวนการจัดทํา
แผน 

และกรอบการนาํแผน
ไปสูการปฏบิัต ิ

• กระบวนการจัดทําแผน - ใชผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศรวม กับนักวิชาการภายในประเทศใน 
การยกรางแผน พัฒนาฯ 

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ  
- ใชมตคิณะรฐัมนตรีเปนเครื่องมือ ในการมอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรมจัดทําแผนปฏบิัติการ
ให สอดคลองกับแผนพฒันาฯ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514 

แนวคดิและลักษณะ
ของแผน 

• ยังเนนการขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ เปนหลัก แตไดเริ่มพูดถึงความสําคัญของการ 
กระจายความเจริญไปสูสวนภมูิภาค โดยเฉพาะ อยางยิ่งภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

• การพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพ่ือสนับสนุนการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการใหน้ําหนักตอการ
วาง แผนกําลังคนของประเทศ 

• เริ่มกระจายการวางแผนไปสูระดับกระทรวง (Sector) เนนการวิเคราะหเปนรายสาขา (Sectoral 
Analysis) เพ่ือเปนกรอบในการชี้นํา การจัดทาํโครงการพัฒนา 

แนวทางการพฒันา ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนใหครอบคลมุ ถึงการพัฒนาของรัฐ โดยสมบูรณ
กระจายใหบังเกิดผลไปทั่ว ประเทศ เนนเขตทุรกันดารและหางไกลความเจริญ และมี โครงการ 
พิเศษนอกเหนือไปจากหนาทีป่กติของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ เชน โครงการพัฒนาภาค 
โครงการเรงรัด พัฒนาชนบทและโครงการชวยเหลือชาวนา ฯลฯ  

กระบวนการจัดทํา
แผน 

และกรอบการนาํแผน
ไปสูการปฏบิัต ิ

• กระบวนการจัดทําแผน  
- ใชนักวชิาการและผูทรงคุณวฒุิใน ประเทศรวมกับที่ปรึกษาตางประเทศ ในการยกราง
แผนพฒันา  

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ  
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 1 

 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่3 พ.ศ.2515-2519 

แนวคดิและลักษณะ
ของแผน 

• ยังเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตใหความ สําคญักับการรกัษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น

• เริ่มพูดถึงการวางแผนทางดานสังคม โดยมีการ กําหนดนโยบายดานประชากรเปนครั้งแรก แต
ยัง มองประชากรเพียงเฉพาะในดานการลดอตัรา การเพิ่มเทานั้น ซึ่งเปนการมองประชากรในเชิง 
ปริมาณ เปนตัวหารไมใชตัวตั้ง  

แนวทางการพฒันา มุงทิศทางเดิม และเพ่ิมกลยทุธลดชองวางระหวางรายได  
 

o รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตรา, รักษาระดบั
ราคาสินคาทีจ่ําเปนตอการครองชีพ, รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหวางประเทศ, สงเสรมิการ
สงออก, ปรับปรุงโครงสรางการนําเขา  

o ปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและยกระดับการผลติ เรงรัดการสงออกและทดแทนสินคา
นําเขา ปรับงบลงทุนในโครงการกอสรางมาสนับสนุนการลงทุนเพ่ือใชประโยชนจากโครงการขั้น
พ้ืนฐานที่มีอยู  

o กระจายรายไดและบริการทางสังคม โดยลดอัตราการเพิ่มประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและ
สังคมสูชนบท ปรับปรุงสถาบนัและองคกรทางดานเกษตรและสินเชื่อ รักษาระดับราคาสินคา
เกษตร  

กระบวนการจัดทําแผน 
และกรอบการนาํแผน
ไปสูการปฏบิัต ิ

• กระบวนการจัดทําแผนฯ 
- ใชผูทรงคุณวฒุิที่ปรึกษา และนักวิชา การในประเทศ รวมถึง สายงานการ ศกึษา เฉพาะเรื่อง
ของผูเชี่ยวชาญ ตางประเทศ โดยมีการจัดตัง้ ใน ลักษณะคณะกรรมการ คณะ อนุกรรมการใน
การยกรางแผน  

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ  
- ลักษณะเดียวกับแผน 1  

  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่4 พ.ศ.2520-2524 

แนวคดิและลักษณะ
ของแผน 

• เน่ืองจากมีความไมแนนอนทางการเมือง แผนฯ 4 จึงเนนการวิเคราะหประเด็นปญหาการกาํหนด 
กรอบนโยบายและแนวทางในการแกไขกวางๆ เปนสําคัญ  

• จากการวิเคราะหปญหา ทําใหเห็นถึงความจํา เปนในการกําหนดวตัถุประสงคของการพัฒนาใน 
ลักษณะที่เพ่ือใหบรรลุหลายวตัถุประสงคมากข้ึน (Multiple Objectives)  

แนวทางการพฒันา • เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุงขยายการผลิต สาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสราง
อุตสาหกรรมการผลติเพ่ือสง ออก, กระจายรายไดและการมีงานทําในภูมภิาค, มาตรการ กระตุน
อุตสาหกรรมทีซ่บเซา, รักษาดุลการชําระเงินและการ ขาดดุลงบประมาณ 

• เรงบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาต ิรวมทั้งการนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช โดยเฉพาะที่ดิน แหลงน้ํา ปาไมและแหลงแร, เรงรัดการปฏิรูปที่ดิน, จัดสรร แหลงน้ําใน
ประเทศ, อนุรักษทะเลหลวง, สํารวจและพัฒนา แหลงพลังงานในอาวไทยและภาคใตฝง
ตะวันออก  

กระบวนการจัดทําแผน 
และกรอบการนาํแผน
ไปสูการปฏบิัต ิ

• กระบวนการจัดทําแผนและกรอบการ 
นําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3  

 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่5 พ.ศ.2525-2529 

 
แนวคดิและลักษณะของแผน 

 

• เนนการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยางมีเสถยีรภาพ  

• เริ่มเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากรายโครงการมาเปนการจัดทําแผนงาน (Programming) 
โดย เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการพัฒนาชนบทและการ พัฒนาชายฝงทะเลดานตะวันออก 

• การวางแผนยังมีลักษณะ Top Down แตเริ่มมี การกระจายการวางแผนลงสูระดับภูมิภาค
และพ้ืนท  

 
แนวทางการพฒันา 

 
ปรับแนวนโยบายการพฒันาประเทศ "แนวใหม"  

o ยึดพ้ืนที่เปนหลกัในการวางแผน กําหนดแผนงานและโครง การใหมผีลทาง
ปฏิบัตทิั้งภาครฐัและภาคเอกชน เชน พ้ืนที่ เปาหมายเพื่อพัฒนาชนบท พ้ืนที่
ชายฝงทะเลตะวันออก พ้ืน ที่เมืองหลัก ฯลฯ  

o เนนการรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เปนพิเศษโดยการเรง
ระดมเงินออม, สรางวินัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการปรบัโครงสรางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ เชน ปรบั โครงสรางการเกษตร ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อการสง 
ออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมภิาค, ปรับโครง สรางการคา
ตางประเทศ และบริการ, ปรับโครงสรางการผลิต และการใชพลังงาน ฯลฯ  

o เนนความสมดลุในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ  

o เนนการแกปญหาความยากจนในชนบทลาหลัง กําหนดพื้นที่ เปาหมาย 286 
อําเภอและก่ิงอําเภอ  

o เนนการแปลงแผนไปสูการปฏบิัติเชนมีระบบการบริหารการ พัฒนาชนบทแนว
ใหมประกาศใช พ.ศ. 2527  

o เนนบทบาทและการระดมความรวมมือจากภาคเอกชน  

 
กระบวนการจัดทําแผน 

และกรอบการนาํแผนไปสูการ
ปฏิบัต ิ

 

• กระบวนการจัดทําแผนและกรอบการ นําแผนไปสูการปฏบิัต ิ
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3  

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ 
- ใชมติคณะรัฐมนตรีเปนเครื่องมือ ในการมอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรม จัดทํา
แผนปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับแผนพฒันา 
 
- เนนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิใหไดผลตอประชาชนอยาง จริงจัง โดยการปฏริูป
ระบบบรหิารงาน 
พัฒนาของรัฐทัง้สวนกลาง สวนภูมิ ภาค และทองถิ่น ใหมีระบบการ ตัดสินใจ และสั่งการ 
และการติด ตามประเมินผลโดยจัดใหมรีะเบียบ การบริหารการพัฒนาชนบท(กชป.) ซึ่ง
เปนประกาศสํานักนายกฯ 
 
- แผนพฒันาพืน้ที่เฉพาะ เชน พ้ืนที่ ชายฝงทะเลภาคตะวันออก จัดใหม ีองคกรรับผิดชอบ
แบบเบ็ดเสรจ็ ตั้ง แตการกําหนดนโยบาย การจัดทํา แผน การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล  

 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่6 พ.ศ.2530-2534 

 
แนวคดิและลักษณะของแผน 

 

• เนนวัตถุประสงคทั้งทางดานเศรษฐกิจและสงัคม  
• เริ่มใชวิธีการวางแผนในลักษณะแผนงานทั้งหมด10 แผนงาน  
• เริ่มใหความสําคัญมากขึ้นตอการสนับสนุนการวางแผนจากระดับลางข้ึนมา

ขางบนและใหความสําคญัตอการปรับปรุงการบริหารและทบทวนบทบาท
ของรัฐในการบริหารประเทศ  

 
แนวทางการพฒันา 

 

• เนนการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจควบคูไปกับการรักษาเสถียรภาพของ
การเงินการคลงั โดยเนนการระดมเงินออมในประเทศ เนนการใชจายภาครัฐ
อยางประหยดัและมีประสทิธิภาพ และเนนบทบาทภาคเอกชนในการพฒันา 

• เนนการพัฒนาฝมือแรงงานและคุณภาพชีวิต  
• เนนการเพิ่มบทบาทองคกรประชาชนในทองถิน่เพ่ือพัฒนาทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  
• เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
• ทบทวนบทบาทรัฐในการพฒันาประเทศท  
• มีแผนพฒันารัฐวิสาหกจิ  
• มุงปรับโครงสรางการผลิตและการตลาดของประเทศใหกระจายตวัมากขึ้น  
• เนนการนําบริการพื้นฐานที่มีอยูแลวมาใชประโยชนอยางเต็มที ่ 
• พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เฉพาะ กระจายความเจรญิสูภูมิภาค  
• ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ เขตลาหลัง5,787 

หมูบาน เขตปานกลาง 35,514 หมูบาน และเขตกาวหนา 11,612 หมูบาน  

 
กระบวนการจัดทําแผน 

และกรอบการนาํแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 

• กระบวนการจัดทําแผน 
- ใชผูเชีย่วชาญในประเทศ สือ่มวลชน และผูเชี่ยวชาญในองคกรเอกชน 
รวมกันระดมความเห็นในการยก 
รางแผน  

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ 
- ใชมติคณะรัฐมนตรีในการมอบหมาย 
ให กระทรวง ทบวง กรม จัดทาํแผน 
ปฏิบัติการ และเนื่องจากแผนฯ 6  
เปนแผนในลักษณะแผนงานทําให 
หนวยปฏิบัติจดั ทําแผนไดสอดคลอง  
กับแผนงานไดทันท ี

 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่7 พ.ศ.2535-2539 

 
แนวคดิและลักษณะของแผน 

 

• เริ่มมองเห็นความจําเปนในการกําหนดแนวความ คิดการพฒันาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development)  

• กําหนดวตัถุประสงคการพัฒนา 3 ประการ เนน การใหเกิดความสมดุลระหวาง
วัตถุประสงคดาน ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจาย รายได การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวติ และสิ่งแวดลอม  

 
แนวทางการพฒันา 

 

• เนนการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และมีเสถียรภาพ โดย 
- ดําเนินนโยบายการเงินการคลังและพฒันาตลาดทุน 
- พัฒนาการเกษตรโดยเนนเพ่ิม ประสิทธภิาพการผลติและ ปรับโครงสรางผลผลติ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมการคาและการลงทุนโดยเนนการสรางโอกาสในการแขงขัน
กิจการคาและการลงทุนไทยในตางประเทศ 
- พัฒนาและนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 
- จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการ 
- เรงรัดขยายการลงทุนดานบรกิารพ้ืนฐานใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
- พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื่อมชายฝงทะเลตะวันออก  

• เนนการกระจายรายได และการพัฒนาไปสูภมูิภาคและชนบท 
- ใชมาตรการดานภาษีและรายจายของรัฐบาล กระจาย อํานาจ ทางการคลังสูจังหวัด
และทองถิ่น 
- กระจายการถอืครองทรัพยสนิดวยการเรงรดัการปฏิรูป  ที่ดนิ, การออกเอกสารสทิธิ
ที่ดิน, สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศยั และ พ.ร.บ.   ชุมชนแออัด 
- ปรับโครงสรางการผลติดานเกษตรและอุตสาหกรรม และบริการสูภูมภิาค 
- พัฒนาเมืองศนูยกลางความเจริญในภูมภิาคเปนฐาน  เศรษฐกิจและการจางงาน 
- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชนบท 
- พัฒนาอาชีพและยกระดบัคณุภาพชีวติคนยากจนในเมือง  

• เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวติ และสิ่งแวดลอม 
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและสาธารณสุข 
- พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม 
- พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการพฒันาเศรษฐกิจ   และสังคม 
- ปรับปรุงระบบบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 

• เนนการพัฒนากฎหมาย รัฐวสิาหกิจ และระบบราชการ 
- ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับทิศทางและกระบวนการ   พัฒนา 
- พัฒนาประสทิธิภาพของรฐัวิสาหกจิ โดยลดการกํากับของ   รัฐและสงเสรมิบทบาท
เอกชน 
- พัฒนาระบบราชการใหมีขนาดเล็ก กะทัดรัดและม ี คุณภาพ  

 
กระบวนการจัดทําแผน 

และกรอบการนาํแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 

• กระบวนการจัดทําแผน 
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 6  

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ 
- ใชมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะ เดียวกับแผน 1-4  

  
 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่8 พ.ศ.2540-2544 

 
แนวคดิและลักษณะของแผน 

 

• ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เนนเศรษฐกิจ มาเปนการเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 

• เปนการวางแผนจากเบื้องลางสูเบ้ืองบน เปด โอกาสใหคนไทยทุกสาขาอาชีพและทุก
ภูมิภาค เขารวมแสดงความคดิเห็นและกําหนดทศิทาง การพัฒนาประเทศตั้งแตเริม่การ
จัดทาํแผน  

• การพัฒนาใหเกิดความสมดุลระหวางการ พัฒนาดานเศรษฐกิจสังคม ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม  

 
แนวทางการพฒันา 

 

• การพัฒนาศักยภาพของคน  

• การพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน  

• การเสริมสรางศกัยภาพการพฒันาของภูมิภาคและชนบทเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางทั่วถึง 

• การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา คนและคุณภาพชีวิต  

• การจัดหาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

• การพัฒนาประชารัฐ เปนการพัฒนาภาครัฐใหมีสมรรถนะ และพันธกิจหลักในการเสริมสราง
ศักยภาพและสมรรถนะ ของคนและมสีวนรวมในการพฒันาประเทศ  

• การบริหารจดัการเพื่อใหมีการนําแผนพฒันาฯไปดําเนินการ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติดวย
แนวทางการแปลงแผนไปสูการ ปฏิบัต ิ 

 
กระบวนการจัดทําแผน 

และกรอบการนาํแผนไปสูการ
ปฏิบัต ิ

 

• กระบวนการจัดทําแผน 
- เปนแผนแรกที่มีการระดมความคิดเห็นในระดับพ้ืนที ่จนถึงระดับชาตจิากคนทุกหมูเหลา 
ทุกสาขาอาชีพ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด และทิศทางการพฒันาประเทศ  

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ 
- เปนแผนแรกที่กําหนดแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบตัิไวในแผนฯ โดยการจัดทํา
แผนงาน โครงการและมาตรการตองยดึหลักการ พ้ืนที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม (Area 
/Function/ Participation : APEC) 
 
- ใชมติคณะรัฐมนตรีเปนเครื่องมือใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะรัฐมนตรทีุก 6 เดือน ซึ่งแต เดิมแผนฯ ที่ผานๆมาไมไดกําหนดไว  

 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่9 พ.ศ.2545-2549 

 
แนวคดิและลักษณะของแผน 

 

• เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• กรอบปรัชญาแนวคิด คนเปนศนูยกลางของการพัฒนา ตอเนื่องจากแผนฯ 8 
• สรางวิสยัทศันรวม “สังคมที่เขมแข็งและมดีุลยภาพ” 

o สังคมคุณภาพ 
o สังคมแหงภมูิปญญาและการเรยีนรู 
o สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  

 
แนวทางการพฒันา 

 

• การสรางระบบบริหารจัดการทีด่ีใหเกิดข้ึนในทุกภาคสวนของสังคม 
o ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทีด่ี 

• การสรางเสริมฐานรากของสังคมที่เขมแข็ง 
o ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองสังคม 
o ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและมืองอยางยั่งยืน 
o ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเขาสูสมดลุและยั่งยืน 
o ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกจิสวนรวม 
o ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
o ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

แนวทางในการพัฒนาที่สําคัญ 

• การแรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตนเศรษฐกิจใหฟนตัวอยางรวดเร็ว
และมีเสถียรภาพ 

• การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
• การบรรเทาปญหาสังคม 
• การแกไขปญหาความยากจน 

 
 

กระบวนการจัดทําแผน 
และกรอบการนาํแผนไปสูการ

ปฏิบัต ิ

 

• กระบวนการจัดทําแผน- 

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ 
- กระบวนการสรางความเขาใจในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 และการสรางองคความรู 
- การบรหิารยทุธศาสตร ตามแผนพัฒนาฯ พรอมจัดทาํแผนการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐ 
(แผนบริหารราชการ และแผนการจัดสรรงบประมาณ) 
- เรงปรับปรุงกลไกและบทบาทของหนวยงานสวนกลาง 
- ภาครัฐตองสรางการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของในโครงการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนโครงการ

 



 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่10  พ.ศ.2550-2554 

แนวคดิและลักษณะของแผน • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ คนเปนศูนยกลางของการพฒันา ตอเนื่องจากแผนพฒันา 
ฯ ฉบับที่ 10 

• วิสัยทศัน “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 
• เปาหมาย 

o  การพัฒนาคุณภาพคน 
o การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน 
o ดานเศรษฐกิจ : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมคีวามสมดลุและยั่งยืน 
o การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
o ธรรมาภิบาล 

แนวทางการพฒันา • การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรยีนรู 
• การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานทีม่ั่นคงของประเทศ 
• การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
• การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
• การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการประเทศ 

 
 

กระบวนการจัดทําแผน 
และกรอบการนาํแผนไปสูการ

ปฏิบัต ิ

 

• กรอบการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ: เนนการมีสวนรวมตามบทบาทและความรับผิดชอบ 
- เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมภาคีพัฒนาในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่
บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 
- กําหนดแนวทางการลงทุนทีส่ําคญัตามยทุธศาสตร 
- เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
- ศึกษาวิจยัสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพ่ือหนุนเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ตามแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 10 
- พัฒนาระบบตดิตามประเมินผลและสรางดชันชีี้วัดความสําเรจ็ของการพัฒนาในทุกระดับ 

  
 
 
 
 
 



ป. ปลานารู 
 

BD 

มี scutes บนเสนขางลาํตัวในสวนที่เปนเสนตรงทั้งเสน 

หางมีสีแดง 

BD>1/4 FL 

มี scutes บนเสนขางลาํตัวในสวนที่เปนเสนตรงทั้งเสน 

ครีบอกยาวถึงปลายฐานของครีบหลังที ่1 

BD 

BD ≈ ¼ FL 

มี scutes บนเสนขางลาํตัวในสวนที่เปนเสนตรงทั้งเสน 

ครีบอกยาวถึงปลายฐานของครีบหลังที ่1 
ครีบอกยาวถึงปลายฐานของครีบหลังที ่1 

คูมือการจาํแนกปลาทูแขกในภาคสนาม  
ครอบครัว Carangidae  สกุล Decapterus 

 
  

Decapterus  akaadsi (26.5 cm TL), Redtail scad Decapterus  russelli (14.6 cm TL), Slender scad 

  

  

Decapterus  maruadsi (15.1 cm TL), Round scad Decapterus  macrosoma (19.5 cm TL), Shortfin scad 

  

  

Decapterus  muroadsi (50.0 cm FL), Amberstripe scad Decapterus  macarellus (46.0 TL), Mackerel scad 

BD 

ไมมเีกล็ดท่ีชองวางระหวางตา 

BD ≈ ¼ FL FL 

ครีบอกยาวถึงปลายฐานของครีบหลังที ่1 ครีบอกยาวเลยจุดเริ่มของฐานครีบหลังที ่2 

FL 

ครีบอกสั้น  ยาวถึงแคก่ึงกลางของครีบหลังที่ 1 

ไมมเีกล็ดท่ีชองวางระหวางตา 

มี scutes  2/3 ของเสนตรงขางลําตัว 
FL 

มเีกล็ดท่ีชองวางระหวางตา 

มเีกล็ดท่ีชองวางระหวางตา มเีกล็ดท่ีชองวางระหวางตา 

มี scutes  2/3 ของเสนตรงขางลําตัว 
พื้นของปากลางมีสีดําท้ังหมด พื้นของปากลางเปนสีขาวอยูครึ่งหนึ่ง 

มี scutes  2/3 ของเสนตรงขางลําตัว 



 

การจําแนกสัตวน้ําของสกุล Decapterus  ในครอบครัว Carangidae  
 

1 มี scutes บนเสนขางลําตัวในสวนที่เปนเสนตรงทั้งเสน.....................................................……………………..2 
  

 มี scutes บนเสนขางลําตัว โดยมีสัดสวนเปน 2/3 ของเสนตรงทั้งหมด................................................................4 
  

2(1) ครีบอกยาวมาก, ยาวเลยจดุเริ่มของฐานครีบหลังที่ 2 ; หางมีสีแดง; ลําตัวลึก (BD) มากกวา 1/4 เทาของความ
ยาวซอมหาง (FL).................................................................................................................. Decapterus akaadsi 

  

 ครีบอกยาว, ถึงปลายสุดของฐานครีบหลังอันแรก; หางไมใชสีแดง........................................…………...……..3 
  

3(2) ตัวเพรียว, ลําตวัลึกประมาณ 1/4 เทาของความยาวซอมหาง; ไมมี เกล็ดทีช่องวางระหวางตา Decapterus russelli 
  

 ลําตัวลึกประมาณ 1/4 เทาของความยาวซอมหาง; มี เกล็ดปกคลุมที่ชองวางระหวางตา......Decapterus maruadsi 
  

4(1) ครีบอกสั้นมาก, ปลายของครีบอกจะอยูใตกึ่งกลางของครีบหลังที่ 1;  ไมมี เกล็ดปกคลุมที่ชองวางระหวางตา..... 
........................................................................................................................................ Decapterus macrosoma 

  

 ครีบอกสั้น, ปลายของครีบอกยาวถึงปลายฐานของครีบหลังที่ 1; มี เกล็ดปกคลุมที่ชองวางระหวางตา....................5 
  

5(4) พื้นของปากลาง (Mouth floor) เปนสีดําทั้งหมดสม่ําเสมอ................................................. Decapterus muroadsi 
  

 พื้นของปากลางเปนสีขาวอยูคร่ึงหนึ่ง............................................................................ Decapterus  macarellus 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

P. Saowamol 



บานเราจะนาอยู 
จริยธรรมเชิงลบในการทํางาน  (แถมทาย) 
เร่ือง    ปรัชญาการทํางานใหเขาตากรรมการ 

(คัดลอกจากหนังสือพิมพ “ผูจัดกวน” ฉบับวันที่ ๒๘ ก.ค.๔๓) 
 
 ๑. อยาเดินไปไหนมาไหนโดยปราศจากเอกสารในมือ คนที่มีเอกสารในมือจะดูเหมือนวาเปนคนสําคัญที่
กําลังจะเดินทางไปประชุมอะไรสําคัญๆ ซักเรื่อง คนที่เดินไปไหนมาไหนโดยปราศจากเอกสารในมือจะถูกมอง
เหมือนวากําลังเดินไปหาอะไรกินที่โรงอาหาร หรือคนที่เดินไปไหนมาไหนโดยมีหนังสือพิมพในมือ ก็จะถูกมอง
เหมือนกําลังจะไปนั่งอานมันในหองน้ํา คุณตองมั่นใจวาคุณไดแบกเอกสารกองโตพอประมาณกลับไป (ทําที่) บาน 
เพราะมันจะทําใหทุกคนเขาใจผิดคิดวาคุณใหเวลากับงานมากกวาที่คุณทําจริง 
 ๒. ทํางานกับคอมพิวเตอรชวยทําใหคุณดูยุงยิ่งกวาเดิม เมื่อใดก็ตามที่คุณใชคอมพิวเตอร มันจะสราง
ภาพลักษณใหคุณวาคุณคือคนทํางานตัวจริง คุณสามารถทําอะไรก็ไดที่ตองเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เชน การรับ – สง 
Email สวนตัว การคํานวณสถานะทางการเงินของคุณเอง หรือทําอะไรตามอําเภอใจถึงแมวามันไมไดเกี่ยวของกับงาน
แมแตนิดเดียว เนื่องจากยังไมมีผูใดออกมายืนยันหรือใหทัศนคติถึงประโยชนที่มีตอสังคมของการปฏิบัติเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแตมันก็ไมเลวนะถาจะนํามันมาใชเพื่อการนี้ แตเมื่อใดก็ตามที่เจานายคุณจับไดวาคุณกําลังใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในทางที่ไมเกี่ยวของกับงานเลย ขอแกตัวงาย ๆ ก็คือ คุณกําลังเรียนรูการใช software ใหมดวยตัวของคุณ
เอง ซ่ึงจะชวยประหยัดคาใชจายในการฝกอบรมไดเพียบ 
 ๓. ทําโตะทํางานใหรกเขาไว ผูบริหารระดับสูงสามารถกลับบานไดโดยที่โตะนั้นสะอาด แตถาพวกเราทํา
อยางนั้นบางนะเหรอ มันก็ดูเหมือนวาเราทํางานหนักไมพอนะสิ พยายามหาเอกสารมากองไวรอบๆ บริเวณที่คุณ
ทํางาน  งานของปที่แลวก็สามารถนํามากองรวมกันไวดูเยอะๆ ไดนะ การกองควรจะทําใหสูงและกวาง ออ ถาคุณรูวา
จะมีใครซักคนกําลังมาที่โตะคุณเอาเอกสารที่คุณตองการใช ไปฝงไวซักครึ่งหนึ่งของชั้นเอกสารที่คุณมี จากนั้นทําเปน
คนหาเอกสารตัวนั้นตอนที่เขามาถึงพอดี 
 ๔. ถามีใครฝากขอความถึงคุณ อยาโทรกลับไปเด็ดขาด ไมมีใครโทรหาคุณเพื่อท่ีจะเอาอะไรซักอยางให
คุณโดยไมไดหวังอะไรจากคุณ พวกนั้นโทรมาเพราะวาเขาตองการใหคุณทํางานใหเขา คุณไมมีทางรอดแนถาเปนอยาง
นั้น ตรวจสอบวาใครบางที่ฝากขอความถึงคุณ ถามีใครฝากขอความถึงคุณและมันดูคลายๆ กับวาเขามาทวงงานที่คาง
เอาไว โทรกลับไปหาเขาตอนพักกลางวันระหวางที่เขาไมอยูโตะทํางานเพราะมันจะดูเหมือนวา คุณนะทํางานหนักซะ
เต็มประดา และยังเปนคนเครงคัดในหนาที่ถึงแมวาคุณจะเจาเลหขนาดไหนก็ตาม ถาคุณนําวิธีการตรวจสอบโทรศัพท
และการโทรกลับไปตอนเขาไมอยูไปใชอยางฉลาด มันจะเปนตัวชวยเพิ่มความไดเปรียบใหแกตัวคุณ เพราะผูที่โทรมา
จะลมเลิกความตั้งใจหรือ หาทางออกทางอื่นที่คุณไมตองเขาไปเกี่ยวของดวย ขอความที่ทําใหคุณรูสึกดีก็คือ “ไมตอง
สนใจขอความที่ผมฝากไวนะ ผมจัดการมันเรียบรอยแลว“ ถาการฝากขอความนั้นมีการจํากัดจํานวนขอความพยายาม
ทําใหมันเต็มอยูเสมอ ทางหนึ่งที่คุณสามารถทําไดก็คือการไมลบขอความใดๆ ออกเลย หรือถามันจะตองใชเวลานานก็



สงขอความหาตัวคุณเองซักสองสามอันซิ คนที่โทรหาคุณก็จะไดยินเสียงวา “ขอโทษคะ ขอความเต็มแลว” มันเปนการ
แสดงใหเห็นวาคุณเปนพนักงานที่ทํางานหนักและเปนที่ตองการของเพื่อนรวมงาน 
 ๕. ทําตัวใหดูเปนคนหัวแข็งและไมมีน้ําอดน้ําทน เพื่อทําใหเจานายคิดวาคุณเปนคนที่ยุงอยูตลอดเวลา 
 ๖. ทํางานชาหนอย (ใชไดกับบางที่เทานั้น) ออกจากที่ทํางานชากวาคนอื่นเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่
เจานายยังอยูที่ที่ทํางาน กอนที่จะออกจากที่ทํางาน คุณอาจจะอานนิตยสารหรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่คุณอยากอานแตไม
สามารถอานไดเนื่องจากไมมีเวลาพอ แตตองแนใจวาคุณเดินผานหองเจานายตอนที่คุณจะกลับบาน สง E mail  
สําคัญๆ ในชวงเวลาที่ชาวบานเขาไมทํากัน เชน สามทุมครึ่ง เจ็ดโมงเชาและในวันหยุดตาง ๆ 
 ๗. ถามีอะไรผิดปกติแหกปากออกมาดังๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่มีคนอยูใกลตัวคุณเยอะๆ เพื่อจะทําให
ทุกคนเห็นวาคุณมีความกดดันสูง 
 ๘. กลยุทธการสุม การสุมเอกสารบนโตะอยางเดียวอาจจะสรางภาพลักษณไดไมพอ วางหนังสือซักตั้งไว
ที่พื้น ขอยืมมาจากหองสมุด ก็ได เลือกที่มันหนาๆ อยางคูมือการใชคอมพิวเตอรจะดีที่สุด 
 ๙. สรางคําศัพทไปอานหนังสือประเภทนิตยสารคอมพิวเตอรและหาศัพทที่ไมรูเรื่อง หรือสินคาใหมๆ 
แปลกๆ มาคุยกับเจานาย จําไวเลยวาเจานายคุณไมจําเปนตองเขาใจเรื่องที่คุณพูดคุณเพียงแตทําใหมันดูนาประทบัใจเทา
นั้นเอง 
 ๑๐. สําคัญที่สุด อยา Forward เร่ืองนี้ไปใหเจานายคุณเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 



...ทาทาย...สมอง… 
 
1.  ลองดูสิวาคุณสามารถหาเลข 12345 ที่เรียงตอกันเปนแถวเดียวไดหรือไม จะเรียงจากซายไปขวา ขวาไปซาย หรือทะเยงมุมก็ไดทั้งนั้น 

 
 
2. ซูโดกุ อีกแลว แตคราวนี้เพิ่มความยาวขึ้นหนอย นะครับ 
คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตามราง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

o ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถว ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน 
o ทุกตามรางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง  9 ที่ไมซ้ํา  เชนกัน 
o ตัวเลขในชองสีสมที่ไขวกันเปนรูปตัว X นั้น แตละแถวตองใชตัวเลขไมซ้ํากันดวย 

 



 
 
เฉลยฉบับที่แลว...นะครับ ..ปวดหัวกันบางหรือปลาวครับ 
1.  ความแตกตางของสองภาพนี้มี 9 จุด 

 
 
 
 
2.  ภาพที่ปรากฏสองครั้ง ซึ่งซ้ํากันทั้งรูปทรงและสีสัน 

 
 

 
 

 
 
 
 


